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1. Introdução 
 

Agrupam-se nesta publicação interna vários documentos preparados no 

âmbito do projecto ET2000si: 

- O relatório B, acerca das tendências do sector e análise SWOT; 

- O relatório C, com propostas de politicas para o sector; 

- A apresentação feita no Seminário final do projecto ET2000, realizado 

em Lisboa, a 3 e 4 de Julho de 2000, na Ordem dos Engenheiros; 

- A apresentação feita na Conferencia Nacional “A Engenharia e a 

Tecnologia ao serviço do desenvolvimento de Portugal: prospectiva e 

estratégia 2000-2020”, realizada a 27 e 28 de Setembro de 2000, na Lispolis 

(Lisboa). 

 

Este material, assim como os conteúdos dos vários relatórios A 

preparados, contribuiu para a preparação do material de alguns capítulos do 

livro “A Engenharia e a Tecnologia ap serviço do desenvolvimento em 

Portugal: prospectiva e estratégia, 2000-2020” (Verbo, 2000), editado pelo 

coordenador do projecto, Prof. Luis Valadares Tavares. 

Os vários relatórios A preparados foram: 

• Lousã, M e J N Oliveira, “Administração pública e sistemas de 

informação”, Working papers “TSI mercados e negócios”, WP 

4/2000, DSI (U. Minho), Maio de 2000 

 

• Sá Soares, D. e F. Sá Soares, “ Investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico em tecnologias e sistemas de 

informação em Portugal”, Working papers “TSI mercados e 

negócios”, WP 5/2000, DSI (U. Minho), Junho de 2000 

 

 

»«wp 8 (2000) 

3



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

• Sá Soares, D. e F. Sá Soares, “ Formação superior em tecnologias 

e sistemas de informação em Portugal”, Working papers “TSI 

mercados e negócios”, WP 6/2000, DSI (U. Minho), Junho de 2000 

 

• Beira, E. “ Tecnologias e sistemas de informação em 

Portugal:mercados e empresas”, Working papers “TSI mercados e 

negócios”, WP 7/2000, DSI (U. Minho), Junho de 2000. 

 

Para além destes trabalhos foi ainda preparada um documento base de 

reflexão prospectiva do projecto: 

o Machado, A. “ Tecnologias e sistemas de informação: 

ideias para uma análise prospectiva”, Working papers 

“TSI mercados e negócios”, WP 1/2000, DSI (U. Minho), 

Janeiro de 2000. 

 

As notas de trabalho dos dois workshops especializados que foram feitos 

no âmbito do projecto foram incluídas em: 

o Beira, E. e A. Machado (eds.),“Painel DSI / UM : uma 

reflexão sobre o presente e o futuro do sector TSI em 

Portugal - notas de trabalho”, Working papers “TSI 

mercados e negócios”, WP 2/2000, DSI (U. Minho), 

Fevereiro de 2000. 

 

o Beira, E. e A. Machado (eds.), “Painel CompeteMinho do 

cluster high tech do Minho: uma reflexão sobre o presente 

e o futuro do sector TSI em Portugal - notas de”, Working 

papers “TSI mercados e negócios”, WP 3/2000, DSI (U. 

Minho), Março de 2000. 
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As numerosas entrevistas semiestruturadas feitas com o painel nacional 

têm vindo a ser tratadas e publicadas na série Research Documents 

“Testemunhos” do DSI. 

Este (sub)projecto ET2000si mobilizou mais de 100 pessoas durante o ano 

de 2000. A todos se renova o reconhecimento pelo apoio dado e pelas 

contribuições feitas. 
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Relatório B  

1. Introdução 
 

Recordemos que a fase A desenvolvida no âmbito do sector das 

tecnologias da informação permitiu construir um ponto da situação do sector 

através de um conjunto de entrevistas com cerca de 40 personalidades e 

através de estudos sectoriais feitos sobre o sistema de ensino, sobre as 

actividades de investigação e desenvolvimento, sobre a administração pública 

e ainda sobre o mercado TSI (tecnologias e sistemas de informação) e o tecido 

empresarial associado. Foram ainda realizados duas workshops, uma num 

âmbito académico e outra com mais de 20 empresas do cluster TSI do Minho. 

Neste relatório B faz-se uma análise SWOT do sector e tecem-se algumas 

considerações acerca das perspectivas e tendências do sector. 
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2. Perspectivas e tendencias do sector 
 

 Tentar antecipar o que serão as TSI dentro de vinte anos pode ser um 

desafio aliciante, mas estará quase certamente condenado a errar o alvo.  

 Comecemos por recordar que há apenas vinte anos, 

 -... não havia internet (nem ideia...) 

 -... não havia Windows... 

 -... não havia mercado de servers... 

 -... 64K de memória era muito bom... 

 -... o software aplicacional para PCs era caro (e ia ser mais caro) ... 

 -... o software aplicacional para empresas era barato (em termos 

relativos)... 

- ... aberto ia ser o Unix ... 

- ... o multimédia era uma miragem ... 

 -... das listas das maiores empresas nacionais do sector, só uma 

continua hoje importante 

 -... as grandes empresas internacionais de consultadoria não tinham 

ainda qualquer relevância no mercado português do sector... 

Num sector tão volátil e em transformação tão rápida e permanente, o 

exercício prospectivo pode parecer fútil. Apesar disso arriscamos a tentar 

traçar algumas das linhas fundamentais de evolução que antecipamos para os 

próximos 20 anos. 
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2.1 O hardware tenderá cada vez mais a ser uma commoditie e a obedecer às 
regras habituais desses tipos de mercados. 

 

Será cada vez mais dominado pelos grandes operadores globais e as 

oportunidades de pequenos operadores são muitíssimo reduzidas. As 

economias de escala na concepção, fabricação e comercialização de 

equipamentos e de componentes semicondutores continuará a ditar o 

abaixamento do preço absoluto e a constante melhoria da relação preço / 

qualidade. Os canais de comercialização tenderão cada vez mais a confundir-

se com outros canais que chegam aos vários perfis de consumidores finais, 

associando produtos de diferentes natureza. Os canais de e-business serão 

cada vez mais importantes para o consumidor (particular ou institucional) 

que cada vez mais procurará comprar a preço mais barato, esmagando 

margens de intermediação - sendo que o cliente assume como um dado prévio 

a qualidade do produto, sem a qual não haverá lugar.  

Se a ideia de “um computador português” se mostrou em devido tempo 

claramente inviável, não deixa de ser curioso verificar que uma parcela 

importante dos PCs actualmente vendidos em Portugal como marcas brancas 

sejam “montados” por empresas portuguesas à custa de componentes 

importados.  

 
 

2.2 As comunicações, de banda larga, serão cada vez mais ubíquas e facilitarão 
a interacção entre pessoas, organizações e “devices” (sejam eles o que forem 
e como forem). 

 

O mercado de comunicações continuará a evoluir rapidamente. A largura 

de banda suficiente para comunicações som e vídeo de alta qualidade pela 
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internet (ou sucedâneo) modificarão o workflow das organizações. Essa 

largura de banda muito larga estará disponível a preço acessível e permitirá 

que cada computador seja um server de rede permanentemente disponível. 

Os PCs actuais certamente que sofrerão mutações importantes. Mesmo a 

curto prazo (5 anos) assumirão formas móveis ou fixas diferentes, 

ergonómicamente mais favoráveis e flexíveis.  

As oportunidades de comunicações fáceis darão novas morfologias às 

comunicações interpessoais, interorganizacionais e inter-devices e ainda às 

suas formas cruzadas. Os sistemas de saúde poderão vir a ser um dos 

principais beneficiários das novas oportunidades de integração entre estes 

tipos de entidades. 

Consequentemente os níveis de integração entre pessoas, organizações e 

“devices” atingirá patamares superiores, independentes da localização e da 

distancia. Essa facilidade será um “driver” adicional da chamada 

“globalização” dos negócios. 

 

 

2.3 Uma desmaterialização crescente dos sistemas de informação. 
 

A proliferação de “devices” permitirá uma desmaterialização cada vez 

maior dos sistemas de informação. Isso criará problemas novos e exigirá uma 

nova “literacia” para saber lidar nesse mundo com mais altos níveis de 

abstracção. O valor do papel como suporte de informação tanto poderá 

desaparecer (pouco provável) como renascer em todo o seu esplendor. 

Os problemas de segurança, privacidade, perenidade da informação e 

memória das organizações conhecerão desenvolvimentos importantes e 

porventura inesperados. 

Haverá uma escrita “digital” capaz de sobreviver mil anos? 

 

»«wp 8 (2000) 

10



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

2.4 Integração crescente de sistemas de informação públicos e privados e 
aumento relativo da importância dos mercados públicos de tecnologias e 
sistemas de informação. 

 

A interacção entre as organizações e facilidades públicas e privadas 

conhecerá facetas novas em face dos novos níveis de integração de sistemas de 

informação proporcionados pelas facilidades de comunicações. 

O “front-office” da administração pública poderá vir a modificar-se e 

tendencialmente terá um primeiro nível de acesso digital. O acesso pessoal 

deixará de ser o primeiro passo e passará a ser o último passo – por excepção. 

A transparência entre organizações privadas e públicas aumentará. Está 

para se ver as óbvias implicações fiscais que tal cenário promete se cumprirão 

ou se novos mecanismos de lobying e acção politica se irão sobrepor. 

As formas de “procurement” da administração pública alterar-se-ão, 

embora de forma lenta. O outsourcing de serviços de desenvolvimento, 

implementação, operação e mesmo alguns serviços de controlo passará a ser a 

regra. Progressivamente a administração pública abandonará as suas 

competências específicas como “auto-fornecedor” de sistemas de informação, 

passando apenas a comprador e utilizador. 

 

 

2.5As aplicações serão cada vez menos estruturadas e mais cooperativas 
 

Se já hoje se pode considerar ultrapassada a fase de “processamento de 

dados” e os ambientes cooperativos intraorganizacionais começam a ganhar 

popularidade, essa tendência dominará os próximos anos: 

- por uma maior abrangência dos processos de workflow 

intraorganizacionais, associados a formas de arquivo digital mais fáceis, 

perenes e flexíveis 
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- por uma expansão para os workflows interorganizacionais 

- pela incorporação progressiva de funções e processos menos 

estruturados do workflow 

- pela incorporação de informação na forma de som e de imagem 

(inclusive em movimento) nos próprios sistemas de informação, associadas a 

ferramentas de análise, manipulação e interpretação dessa informação. 

 

2.6 O impacto das tecnologias da informação continuará a ser crescente nos 
sectores de alta densidade de informação (banca, seguros, logística, 
administração pública…) 

 

Todas as ideias anteriores terão um impacto ainda maior do que já é 

conhecido sobre os sectores de actividade económica para os quais a 

manipulação e gestão de informação é o “core” do seu negócio, em especial os 

sectores financeiros, para-financeiros e administração pública (já referido). 

Por outro lado os “dados” passarão a ter um valor adicional como matéria-

prima transaccionavel para exploração por terceiros. Novos mercados 

aparecerão. Poderão aparecer organizações cujo património seja basicamente 

o seu “stock” de dados (multimédia) obtidos a partir de origens diversas 

(apesar de eventuais restrições legais) e que facilitem “visões” customizadas a 

clientes. Claro que a sua valorização contabilística levantará problemas 

curiosos –o poder e o valor de tais organizações estará num intangível cujo 

valor poderá mesmo  aumentar com o tempo. 

 

2.7 É previsível uma progressiva descaracterização do sector horizontal das 
tecnologias e sistemas de informação. 

 

À medida que a sofisticação e a integração dos sistemas aumenta 

assistiremos a uma progressiva especialização do sector em lógicas verticais, 

 

»«wp 8 (2000) 

12



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

sendo os seus saberes incorporados no “core” dos saberes verticais. Nada que 

não tenha acontecido com a electrotecnia e mesmo com a electrónica, por 

exemplo. 

Este processo será acompanhado de uma estruturação cada vez mais 

clássica da cadeia de abastecimento (“supply chain”) do sector. Na realidade 

serão várias cadeias de vocação especializada (verticais). Os intervenientes 

conhecerão uma crescente estruturação em “tiers”, à medida que a 

componenterização de produtos e serviços associados se vai estruturando.  

 

 

2.8 Certamente haverá riscos novos e perigos associados a tudo isto 
 

A verdadeira dimensão dos riscos envolvidos nas novas tecnologias da 

informação está ainda em processo embrionário de manifestação.  

O futuro poderá mostrar uma realidade mais negra do que a actual. 

 Há graves e sérios riscos, de carácter pessoal, criminoso e socio-politico, 

associados ás tendências referidas, os quais potencialmente se agravarão pela 

provável dificuldade de controlo dos fluxos ubíquos de comunicações entre 

sistemas integrados de diferentes naturezas. Novas tipologias criminais e 

formas de policiamento poderão emergir. 

Novas formas de terrorismo poderão emergir. Tudo isto configura novos 

desafios, especialmente às sociedades democráticas ocidentais num mundo 

globalizado. 
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Análise SWOT 

3.1 Pontos Fortes 
 

- Uma sofisticação média do mercado que nos aproxima razoavelmente do 

centro da tecnologia nos países mais desenvolvidos. Nesse sentido Portugal 

não se encontra mal posicionado entre os países mais desenvolvidos. 

- Uma infra-estrutura e uma massa crítica de investigação cientifica e 

desenvolvimento no domínio das tecnologias e sistemas de informação que é 

competitiva e capaz de dialogar com os players importantes 

- Uma infra-estrutura de telecomunicações que evolui muito rapidamente 

nos últimos anos e que se pode considerar boa e avançada. Apesar dos seus 

custos relativos elevados, as politicas recentes de liberalização do sector 

provocaram uma redução agressiva de custos que se tem reflectido 

positivamente no aumento da procura. 

- Uma atracção “popular” pelas novas tecnologias, desde que acessíveis, 

como a taxa de penetração de telemóveis em Portugal o demonstra (uma das 

mais elevadas do mundo, na casa dos 50%!), assim como o seu nível de 

utilização, ou ainda o nível de uso de POS (via Multibanco). 

- Um mercado com uma procura activa de sistemas de informação “up-to-

date”, com taxas de crescimentos que nos últimos anos têm sido na ordem dos 

10 a 15% (esperando-se 12 a 13% para o ano 2000) e uma capacidade de 

resposta interna de qualidade. 

- Uma mão-de-obra qualificada e competente, jovem (apesar de em 

quantidade insuficiente) 

- As facilidades poliglotas e multiculturais dos portugueses 

- As experiências de sucesso no uso e divulgação maciça de novas 

tecnologias (Multibanco, POS, via Verde, telemóveis, WAP, impostos via net, 

loja do cidadão,...) e os casos de sucesso de empresas portuguesas que se 
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posicionam como jogadores “globais” de nichos do mercado de sistemas de 

informação (Easyphone, Enabler, Critical Software,...), tudo isso constituindo 

uma base sobre a qual capitalizar o desenvolvimento do sector. 

- A provada capacidade nacional em formular planos e projectos socio-

politicos com qualidade e coerência, como por exemplo os programas para a 

sociedade de informação em Portugal 

- A presença no mercado português de (quase) todos os “players” globais 

importantes, o que credibilizou por arrasto as empresas portuguesas e criou 

oportunidades de intervenção destas a diferentes níveis da “supply chain” 

 

 

3.2 Pontos Fracos 
 

- Um tecido empresarial em torno dos negócios de sistemas de informação 

demasiado fragmentado e pequeno 

-Uma reduzida dimensão do mercado interno 

- Mesmo considerando o mercado brasileiro, o mercado da lusofonia é 

pequeno 

- Algumas barreiras culturais e linguísticas à penetração em mercados 

externos, inclusive da União Europeia 

- Uma administração pública “arcaica” que não desempenha o seu papel 

de “driver” do sector ao nível que se lhe deve exigir e precisa, com politicas de 

produção e compra desadequadas 

- Uma forte concentração geográfica (cerca de ¾!) do mercado, e mesmo 

da produção, na zona de Lisboa e Vale do Tejo, que dificulta a dessiminação 

do sector pelo todo geográfico nacional 

- Uma conhecida dificuldade nacional em por em prática programas de 

médio prazo, como o programa da sociedade da informação, e em implementar 

medidas radicais associadas 
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- Dificuldades de acesso do sector empresarial a capital de risco e “seed 

capital” - uma realidade geral do país, mas especialmente grave para o sector 

de sistemas de informação, cuja intangibilidade torna ainda mais difícil o 

acesso a tais recursos financeiros. De um modo geral falta em Portugal (e 

também na Europa) uma cultura de “venture capital” e de “business angels” 

com mecanismos estruturados de intervenção no mercado. 

- Falta de canais próprios de distribuição e comercialização no mercado 

europeu e global dos sistemas de informação. Apesar de ser menos grave do 

que noutros sectores do tecido económico nacional, o sector sofre da típica 

sindroma portuguesa de falta de garra comercial, de “periferização” aos 

grandes mercados e de distância ao seu quotidiano. 

- Uma imagem socio-profissional do sector pouco estabelecida e credível, 

que dificulta o seu reconhecimento social e a atractividade para novas 

vocações 

- Finalmente (“last, but not the least”) uma oferta insuficiente de mão de 

obra, que constituirá a principal limitação no curto prazo à expansão e 

crescimento do sector, dado que sendo já insuficiente, é previsivelmente ainda 

mais insuficiente nos próximos anos. Para além disso verificam-se 

preocupantes sinais de dificuldades de recrutamento de alunos para a oferta 

disponível do sector universitário. 

- Falta de um ensino de nível intermédio, integrado num conceito de 

carreira em aprendizagem e formação contínua, que gere profissionais com 

uma maior economicidade de meios e recursos e de uma forma mais rápida. 

- Falta de medidas radicais e agressivas de implementação rápida de 

meios de acesso à sociedade de informação, seguindo o modelo nórdico que 

progressivamente tem vindo a ser implementado por outros países europeus 

(como a vizinha Espanha, incluindo politicas fiscais agressivas para as 

empresas que forneçam aos seus trabalhadores computadores para uso 

também em casa – um grande grupo financeiro espanhol acaba de anunciar 
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um contrato com a IBM para o fornecimento de 100 mil PCs aos seus 

trabalhadores!) 

 

 

3.3 Oportunidades 
 

-Um ponto de entrada cedo num novo ciclo (ou paradigma?) económico 

(“nova economia”) quando as barreiras à entrada são ainda baixas. A 

oportunidade está acima de tudo na possibilidade de criar intervenções 

significativas em nichos globais em explosão de crescimento. Citam-se o 

multimédia, os ambientes cooperativos, e-business, e-learning, m-business, 

criptografia, fala, avatares físicos,... 

-Uma procura mundial com taxas de crescimento surpreendentes e que 

têm sido sustentadas, e que se prevê continuarem como tal, pelo menos a 

médio prazo 

-O acesso a mão-de-obra barata de língua portuguesa (nalguns Palops em 

especial), assim como o acesso facilitado a mercados de língua portuguesa, e 

mesmo espanhola 

-A reforma da administração pública constitui um dos maiores desafios e 

oportunidades da política portuguesa dos próximos anos, quando associada à 

prevista renovação dos seus recursos humanos (que nos próximos anos terá 

uma taxa de renovação muito elevada). A adopção de medidas de e-

governance é uma oportunidade para o Estado, mas também para o sector das 

tecnologias e sistemas de informação.  

-As facilidades de acesso a parcerias e programas da União Europeia  

-Os apoios à internacionalização da economia criam oportunidades para a 

a criação de produtos e serviços vocacionados para o mercado global e para 

parcerias com “players” globais. 
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-A atracção do mercado de capitais (apesar dos manifestos exageros) pelas 

empresas de novas tecnologias favorece o financiamento do risco associado. A 

criação anunciado de um “segundo mercado” de PMEs tecnológicas será 

também um incentivo importante para o financiamento de empresas do sector 

pelo mercado de capitais. Constitui também um incentivo aos empresários 

(jovens ou não) do sector. 

-As regiões tradicionalmente mais desfavorecidas podem encontrar uma 

via de desenvolvimento rápida pela adoptação e implementação de indústrias 

do sector das tecnologias e sistemas de informação, desde que o seu sistema 

de ensino proporcione a criação de uma base (jovem) de mão-de-obra 

qualificada e disponível. Nalgumas zonas (Trás-os-Montes, por exemplo) tais 

condições já se começam a verificar e podem vir a traduzir-se no crescimento 

de clusters importantes. 

-A importância crescente dos sistemas abertas facilita a entrada de 

empresas portuguesas  

-Uma crescente independência das operações e dos negócios 

relativamente à localização geográfica e às distancias. 

 

 

3.4 Ameaças 
 

-Incapacidade em atrair jovens para as carreiras ligadas às tecnologias e 

sistemas de informação, o que limitará seriamente a competitividade actual e 

futura do sector 

-As desigualdades associadas a diferentes literacias das novas tecnologias 

entre as zonas mais favorecidas e as outras zonas, quer ao nível do país como 

ao nível global. Idem para as diferenças de literacia entre pessoas: o acesso à 

educação e ao conhecimento continuará a ser um factor de estratificação 
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social, que será agravado pela crescente imaterialidade operativa dos 

processos. 

-Perigo de um “brain drain”, quer a nível nacional (do interior para o 

litoral, do Norte e Sul para Lisboa,...), quer a nível internacional 

-A concorrência de países do terceiro mundo (Índia,...), assim como dos 

países de Leste em vias de aceder à União Europeia e que terão pontos de 

partida muito competitivos 

-A possibilidade do domínio do mercado de língua portuguesa (e da 

lusofonia) por outros 

-Falta de políticas de educação continua que valorizem a experiência de 

trabalho profissional 

-Falta de capacidade de resposta do sistema universitário público, mais 

no que diz respeito à oferta de cursos em quantidade suficiente do que 

relativamente aos conteúdos. Falta capacidade de resposta à procura do 

mercado e não há mesmo incentivos para tal. Os actuais estatutos da carreira 

docente universitária e da autonomia universitária em nada contribuem para 

a solução do problema e são mesmo uma ameaça crítica à oferta pública. 

-Uma possível inversão do ciclo económico poderá trazer um crescendo de 

concorrência estrangeira no mercado interno e pulverizar ainda mesmo o 

tecido empresarial do sector 
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1. Introdução 
 

Os relatórios das fases A e B permitiram avaliar a situação actual do 

sector das tecnologias e sistemas de informação (TSI) entre nós, as suas 

tendências e enquadrá-lo por uma análise SWOT. Neste relatório C 

apresentam-se ilações sobre políticas e medidas que deverão influenciar o seu 

desenvolvimento nos próximos anos. 

Recordemos que as análises anteriores permitiram identificar: 

• Um sector empresarial com um dinamismo importante, uma 

razoável competitividade tecnológica, num mercado 

surpreendentemente forte no seu crescimento continuado e 

(parece que) sustentável, apesar da fragmentação estrutural do 

tecido empresarial e da excessiva concentração geográfica da 

oferta e da procura (mais a oferta do que a procura). 

 

• Uma oferta de ensino, basicamente superior, claramente 

insuficiente, apesar do “gap” entre as expectativas dos perfis de 

conteúdos formativos da procura e a realidade da oferta sejam 

claramente menores do que noutros sectores tecnológicos e de 

engenharia. O problema agrava-se com a expectativa da resposta 

quantitativa do sistema de ensino vir a ser ainda mais 

insuficiente nos próximos anos, a manterem-se a pressão da 

procura e os enquadramentos institucionais actuais. 

 

• A falta de uma oferta de ensino de nível intermédio, que acelere a 

inserção no mercado de trabalho, dentro de uma arquitectura 

aberta de formação contínua ao longo da vida, em que a 

progressão em graus académicos seja facilitada sem perda de 

investimentos educativos anteriores e em que a experiência 
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profissional entretanto adquirida e avaliada seja credivelmente 

valorizada. 

 

• Um sector de I&DT que, embora reflicta as habituais fragilidades 

competitivas do espaço português, mostra um dinamismo e uma 

competência interessantes, com uma produção de nível 

competitivo e capaz, e sinais de crescente valorização e 

intervenção internacional, associados a uma produção de 

doutoramentos e mestrados interessante. 

 

• Uma administração pública que mostra sinais de “informatização” 

crescente, mas claramente insuficiente e estruturalmente 

inadequada para as evoluções que as TSI estão a ter e 

previsivelmente terão nos próximos tempos (e que foram 

identificadas no relatório B). Espera-se que os necessários 

investimentos da administração publica (assim como local) em 

sistemas de e-governo sejam no futuro um dos “drivers” mais 

importantes do sector TSI, embora implicando profundas 

mutações estruturais nos modelos organizativos e de compras do 

sector publico. 

 

• A crescente endogeneização das TSI nos modelos de negócio dos 

sectores não TSI, e o papel fundamental que assumem para a 

melhoria da sua competitividade, tornam o sector relativamente 

pouco vulnerável às várias cenarizações que possam ser feitas 

para o desenvolvimento e enquadramento futuro da economia 

portuguesa. Em qualquer cenário as TSI serão vitais para a 

competitividade da economia. As variações entre os vários 

cenários poderão ser mais de intensidade do que de natureza, 
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sendo que as políticas proteccionistas serão neste sector sempre 

prejudiciais à competitividade internacional a longo prazo (como a 

história económica de países como a Índia, Brasil ou (ex)URSS na 

segunda metade do século XX claramente demonstra). 

 

 

5. Políticas para o sector empresarial 

5.1 Ideias fundamentais 
 

-As políticas devem incentivar de forma pró-activa a procura de TSI, quer 

ao nível das empresas em geral, quer ao nível da administração publica, e 

evitar um papel directo no incentivo da oferta, a qual é da responsabilidade 

da sociedade civil e do tecido empresarial – e que no enquadramento actual da 

sociedade e da economia portuguesa terão capacidade de resposta. 

-As políticas de incentivo à oferta devem ser de carácter excepcional e 

acima de tudo servir o objectivo de redução de desigualdades – geográficas e 

regionais, de literacia digital e (por exemplo) associadas a políticas sociais de 

reintegração. 

-Num sector em tão rápida evolução tecnológica, as políticas portuguesas 

devem-se abster de promover proactivamente produtos e tecnologias 

específicas e incentivar acima de tudo o uso das tecnologias, a aprendizagem 

dos efeitos organizativos e culturais das TSI e o desenvolvimento das 

tecnologias de integração e interfacing das próprias TSI pelos agentes 

económicos 

-Como complemento das tecnologias de interfacing e integração de 

sistemas, devem ser incentivadas todas as formas de tecnologias de 

comunicação entre pessoas, organizações e “devices” (sejam eles o que forem e 

como forem) (ver relatório B) 
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-As excepções deverão ser apenas nas políticas em que as TSI afectem 

interesses vitais e estratégicos do país. Desde já se adianta que não se 

consideram neste grupo os interesses militares de Portugal. Identificam-se no 

entanto duas ideias em que a promoção de produtos e tecnologias específicas 

podem fazer sentido e deverão ser feitas através do tecido empresarial: 

o As tecnologias ligadas à interpretação e manipulação da 

língua portuguesa – uma das línguas mundialmente mais 

importantes e cujo futuro global será ainda mais acossado 

se não se dispuser nas próximas décadas de ferramentas 

digitais de acesso, interpretação e síntese com acesso fácil 

e generalizado. 

o Eventuais tecnologias digitais associadas à preservação 

de aspectos específicos do património cultural português, 

incluindo a experiência cultural e tecnológica portuguesa 

em África. Incluem-se neste grupo as tecnologias digitais 

de apoio ao ensino à distância da língua e cultura 

portuguesa. 

 

 

5.2 Estruturação da “supply chain” das TSI, globalização e internacionalização 
 

-O amadurecimento do sector das TSI tem sido caracterizado nos últimos 

anos por uma estruturação crescente dos mercados hoje ditos B2B, mas cuja 

existência é obviamente anterior à internet.  

-O desafio para muitas das empresas portuguesas do sector não será 

atingir directamente (todos) os mercados finais (portugueses, europeus ou 

globais), mas sim criar alianças empresariais com outros jogadores do sector, 

de modo a permitir aceder de forma indirecta e com menos risco a esses 

mercados. Isso na prática significa compreender a forma como a cadeia de 

 

»«wp 8 (2000) 

25



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

valor e de abastecimentos / subcontratação do sector se estrutura e identificar 

políticas comerciais realistas. 

-Portugal é tradicionalmente um país bom a produzir e medíocre a 

comercializar. O caracter periférico do país nos últimos séculos contribuiu 

para isso (depois de em séculos anteriores ter sido um dos promotores da 

globalização comercial, cultural e mesmo política). Sendo claro que a 

economia portuguesa precisa de ser melhor a comercializar e vender, e devem 

ser incentivados esforços nesse sentido, há que olhar para a situação com 

realismo e sentido de oportunidade: 

o Capitalizar na nossa tradicional capacidade como 

produtores para potencial alianças de negócios com 

entidades (empresas) mais próximas dos mercados finais e 

que potenciem parcerias. 

-Apesar da sua especificidade, o sector dos TSI não foge a este 

enquadramento. Por exemplo, a entrada das grandes multinacionais do sector 

(incluindo as grandes empresas internacionais de consultoria) foi um factor 

muito positivo para o desenvolvimento do sector na última década e 

progressivamente tem vindo a ajudar à estruturação da “supply chain”. 

-As empresas tem tido alguma actividade de internacionalização, embora 

poucas sejam os operadores generalistas que façam dessa actividade um 

objectivo prioritário. O que se compreende. 

Mercados como Espanha, o Brasil, outros países da América Latina, os 

Palops continuam a ser apenas marginalmente importantes para as empresas 

portuguesas de TSI. Há razões para isso: com uma procura forte e em 

crescimento no mercado interno, onde têm óbvias vantagens competitivas, o 

expandir directamente para outros mercados, onde têm óbvias desvantagens 

competitivas, é menos importante e premente. Uma recessão interna (não 

previsível) certamente aumentaria a pressão para iniciativas desse género, 

cujo risco é no entanto muito elevado e exige esforços de gestão e financeiros 
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para as quais as empresas do sector estarão pouco motivadas (e muitas vezes 

com razão). 

-Mas os fenómenos ditos de globalização, potenciados pela economia 

digital e pelas facilidades ubíquas de comunicações baratas, criaram algumas 

realidades novas. Uma delas é a maior acessibilidade aos nichos de mercado 

globais, que sendo globais têm por si dimensões interessantes para atrair 

empresas especializadas como operadores mundiais. 

Algumas empresas portuguesas de TSI têm compreendido a oportunidade 

e estruturaram-se de acordo. Exemplos como os sistemas integrados de call 

centers (Easyphone), a integração de sistemas complexos de gestão de 

distribuição (Enabler), software para missões críticas (Crirical Software) são 

exemplos, não únicos nem necessariamente os mais relevantes. O modelo de 

negócio associado é diferente: são empresas que se organizam especificamente 

para mercados alvo “a priori” não nacionais (embora não excluindo este), que 

se assumem com posições liderantes na tecnologia (incluindo a componente 

organizativa), que fazem um networking global, que sendo portuguesas na 

raiz criam filiais e pontos de trabalho na aldeia global. Não se trata de 

empresas fortes no espaço português e que expandem o seu espaço de negócios 

através do crescimento de zonas de envolvimento geográfico, associadas ou 

não, a outras zonas de envolvimento de tipos de negócios. São antes empresas 

com um modelo alternativo directamente dirigido a esses nichos. 

As empresas com operações importantes no mercado português tenderão 

a expandir-se internacionalmente por políticas de alianças e pelas actividades 

de M&A (“merger & acquisitions”, fusões e aquisições, mecanismo natural de 

reestruturação sectorial em espaços económicos), mais do que por expansão 

física e geográfica de actividades. 

A posição de capital estrangeiro em empresas de raiz portuguesas 

crescerá – o que será em geral positivo e uma forma natural de 

internacionalização. O fenómeno será acompanhado por alguma participação 
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de capital português em empresas não portuguesas de TSI – o que também 

será muito positivo e constituirá uma forma de internacionalização dos 

empreendedores.  

A expansão das empresas portuguesas em Espanha, Brasil, América 

Latina, Palops deverá fazer-se preferencialmente por parcerias, locais e não 

só. Nesse sentido parcerias estratégicas com empresas espanholas, numa 

perspectiva de mercado ibérico e de intervenção nos mercados africanos e da 

América Latina, podem assumir uma importância especial – inclusive como 

mecanismo de alguma defesa do mercado português numa eventual situação 

recessiva dos mercados europeus. 

A entrada em nichos do mercado global de TSI far-se-á antes 

preferencialmente por empresas novas estruturadas por um modelo de 

negócio específico e diferente. 

Estas considerações permitem definir algumas ideias para políticas 

associadas: 

o as políticas de incentivos devem privilegiar iniciativas de empresas 

portuguesas vocacionadas para nichos globais, facilitando em especial 

o acesso a capital de risco e “seed capital” 

 

o as políticas de incentivos à internacionalização de operadores 

nacionais deve favorecer mais a criação de alianças estratégicas e 

parcerias com operadores internacionais do que expansões directas e 

solitárias (note-se que esta não é a visão tradicional da política de 

incentivos à internacionalização). Uma forma particular de incentivo 

será o apoio à tomada de posições no capital (mesmo minoritário) de 

empresas estrangeiras de TSI por operadores nacionais. 

 

o as parcerias estratégicas de empresas ibéricas devem ser 

especialmente acarinhadas, numa visão de intervenção ibérica no 
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mercado global, mais do que numa perspectiva de conquista / 

protecção (inconsequente) dos respectivos mercados 

 
 

5.3 Incorpóreos, intangíveis e nova economia 
 

-As políticas portuguesas de incentivos ao investimento têm sido 

naturalmente influenciadas pelo modelo empresarial e de negócios 

característicos da hoje chamada “velha economia” (“bricks and mortars”), em 

que a formação de capital fixo corpóreo é uma pedra de toque indicativa do 

valor do investimento e da sua potencial capacidade de geração de riqueza.  

-Ora esse modelo é manifestamente contraproducente para as empresas 

cujo modelo de negócio se aproxime mais dos paradigmas da dita “nova 

economia”  (“clicks and mortars”), ou seja, em que a endogeneização de TSI 

nos processos e na cultura da empresa são cada vez mais importantes para a 

sua sobrevivência e competitividade. Na prática isso significa um aumento da 

importância dos custos e dos investimentos em software e serviços, formação, 

treino e consultadoria, tudo imobilizados do tipo incorpóreos ou intangíveis. 

Por exemplo, o investimento em software por empresas americanas passou de 

30% do investimento total em capital, no período 1992-95, para 35% em 1999. 

Em valor absoluto nominal passou de cerca de 60 para 140 biliões USD entre 

1992 e 1999 (mais do que duplicou). 

-Os investimentos incorpóreos têm uma tradicional “má fama” sempre 

que se trata de análises para incentivos ao investimento, o que penaliza 

transferências de tecnologia, em nome de uma política desincentivadora de 

eventuais fraudes. Num modelo de crescimento económico em que os 

investimentos incorpóreos se tornam cada vez mais importantes, quer em 

software como em conhecimento (treino, consultadoria) essa forma tradicional 

de os encarar e valorizar torna-se desincentivadora. 
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-Um sinal dos tempos é a decisão recente do Bureau of Economic Analysis 

americano em reclassificar o software como uma forma de investimento em 

vez de um custo ou de um input intermédio (como era forma tradicional na 

contabilidade pública americana). O efeito foi aumentar substancialmente 

quer a dimensão como o crescimento dos investimentos em TSI nas contas 

nacionais. Mas teve também um efeito catalítico na percepção económica dos 

investimentos “não-computador”, mas relativos a TSI. E tornou também claro 

que o PIB pode não ser mais o indicador ideal para avaliar tendências de 

crescimento a longo prazo da “nova economia”. A pergunta que alguns 

economistas americanos põem é “que outros intangíveis se seguirão ao 

software”? 

-Entre nós o software tem sido considerado investimento incorpóreo e 

considerado para efeitos de incentivos. O problema está nas empresas que 

desenvolvem software e conhecimento na fase inicial do seu processo de 

negócio e que naturalmente precisam de o capitalizar. 

-Por exemplo, um investimento de produção de software pode tipicamente 

ocupar 50 licenciados e ter um investimento corpóreo associado de apenas 100 

ou 200 mil contos (investimentos imobiliários excluídos). Se nos primeiros 

dois anos investir no desenvolvimento de software e conhecimento, facilmente 

esse número pode atingir 1 milhão de contos por via de capitalização de 

trabalhos para a própria empresa. Ora este investimento não é 

tradicionalmente elegível. Uma empresa deste tipo beneficiará sensivelmente 

dos mesmos apoios que um investimento industrial com um investimento 

corpóreo equivalente e que empregue o mesmo numero de pessoas, mas não 

licenciadas, apesar da manifesta diferença de valor acrescentado de ambas. 

-Este aspecto é particularmente relevante para atrair investimento 

directo estrangeiro em TSI, o que terá sempre um efeito multiplicador como 

semente do desenvolvimento de clusters.  
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-Os incentivos modelados em paradigmas da economia tradicional 

mostrar-se-ão cada vez mais desajustados para modelos de negócios da 

economia digital, em que o valor do conhecimento e de outros incorpóreos 

ganham cada vez mais peso e relevância. As políticas de incentivos futuras 

terão que ser sensíveis a estas novas realidades (o que não parece estar a 

acontecer, inclusive com o novo e recém-anunciado Programa Operacional de 

Economia) 

 

 

6. Políticas para a formação 
 

As entrevistas feitas nos painéis (fase A do projecto) são bem claras: o 

principal factor limitante do crescimento e competitividade do sector TSI é a 

disponibilidade de mão-de-obra (qualificada). Este facto não é um exclusivo 

português, mas as dificuldades para lhe dar resposta parecem conhecer entre 

nós dimensões especialmente preocupantes.  

O sistema de ensino universitário estará agora a admitir cerca de 5000 

alunos por ano e o output actual será da ordem dos 3000 licenciados e 

bacharéis. A concorrência entre o sector das telecomunicações, o sector TSI e 

as necessidades de recrutamento de técnicos TSI por empresas “não TSI” 

fazem que este volume de oferta de mão-de-obra seja insuficiente. O sector 

TSI ocupará cerca de 15 mil pessoas, mas o número de pessoas ocupadas em 

TSI no tecido económico em geral é muito mais elevada. A oferta actual não 

permitirá uma rotação global maior do que 5 a 10%, não considerando as 

(grandes) necessidades associadas ao crescimento explosivo do sector. 

Todas as projecções apontam para um agravamento do deficit nos 

próximos anos. A consequência é uma inflação dos salários, o que por sua vez 

afecta a competitividade relativa do sector. 
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No entanto apenas 75% das vagas oferecidas a concurso pelos 

estabelecimentos de ensino superior público em cursos de TSI são 

efectivamente preenchidas (82% das vagas em universidades e apenas 62% 

das vagas em politécnicos, ver relatórios da fase A). 

Por outro lado os departamentos de TSI em escolas do ensino superior 

manifestam a sua preocupação por uma dificuldade crescente em recrutar 

candidatos, quer em volume como em qualidade. Isto significa que a 

atractividade dos cursos TSI não é muito grande, apesar de paradoxalmente o 

mercado absorver toda a oferta e os níveis salariais serem claramente 

atraentes. 

Significa também que para já a imagem sócio profissional do sector não é 

famosa. Mas este problema entronca num problema mais vasto: a 

descredibilização crescente e progressiva da imagem socio-profissional dos 

engenheiros e tecnólogos, em parte consequência da perda desastrosa do 

experimentalismo e da insistência num ensino livresco promovida pelas 

(também desastrosas) reformas feitas no ensino secundário nas ultimas duas 

décadas. 

Em 1999 foram preenchidas cerca de 2800 vagas nos 61 cursos de TSI 

oferecidos por 27 estabelecimentos públicos de ensino superior, o que dá uma 

média de 45 alunos por curso. É uma dimensão demasiado pequena. 

O cenário é portanto contraditório: falta de oferta, mas também falta de 

candidatos e uma utilização baixa da capacidade disponível no sistema de 

ensino. 

Mas há mais distorções: cerca de 82% dos alunos colocados são do sexo 

masculino e só a região de Lisboa e Vale do Tejo absorveu cerca de 43% dos 

candidatos (quando representa apenas 32% da população). 

Por outro lado existirá em Portugal um stock de 20 a 30 mil licenciados e 

bacharéis desempregados. Muitos deles são (ainda) jovens com cursos não 

tecnológicos, em especial de humanidades. A sua reconversão para 
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profissionais TSI constitui uma óbvia oportunidade e necessidade, desde que 

assegurado um perfil mínimo adequado. Este tipo de profissionais terão 

mesmo uma preparação “a priori” muito mais adequada para a produção de 

conteúdos digitais.  

O sector usa também pessoal sobrequalificado para certas funções. 

Funções de suporte a redes de computadores, help desk, treino e formação em 

certas áreas de utilização, mesmo algumas áreas ditas “produtivas” de 

desenvolvimento de aplicações, não precisam obrigatoriamente de licenciados, 

ou mesmo bacharéis. O sector precisa de uma oferta de mão-de-obra 

qualificada de grau diferente, com um tempo de formação mais rápido e uma 

inserção mais fácil no mercado de trabalho. A questão é: quem a pode, ou 

deve, ou é capaz de oferecer? 

Se há sector em que as limitações e insuficiências dos modelos clássicos 

de ensino superior (e não só) são flagrantes, é o sector TSI. As actuais leis da 

autonomia universitária e da carreira docente não favorecem em nada a 

capacidade do sistema universitário público para reagir. São necessários 

modelos diferentes de qualificação académica multi-etapes, que evitem o 

“efeito de túnel” (sem saídas intermédias ou escapatórias, sem flexibilidades 

adaptativas) característico das licenciaturas tradicionais. 

Todo este quadro sugere políticas e medidas a propor: 

o A prioridade das políticas para apoio ao desenvolvimento 

e à competitividade do sector TSI passa pelo urgente 

reforço do output do sistema universitário existente: o 

país precisa de no mínimo duplicar a oferta actual e isso 

pode (e deve) ser feito aumentando (muito) o numerus 

clausus dos (bons) cursos existentes, mais do que 

promovendo a proliferação de cursos TSI em mais 

instituições. O país precisa que escolas de referencia 

produzam centenas de graduados por ano, não dezenas. 
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o Dentro das políticas de crescimento de oferta de mão-de-

obra qualificada deve ter lugar um programa especial que 

potência uma oferta de cursos flexíveis e 

profissionalizantes de ensino superior curto. O sistema 

universitário deve ser envolvido nessa actividades e criar 

mecanismos de créditos que permitam a continuação de 

estudos numa eventual fase posterior da vida académica e 

profissional. Escolas tecnológicas, em que também 

participem empresas do sector, podem ser um dos 

instrumentos a ser usados. 

 

o O conceito de ensino superior curto pode ser polémico e o 

actual “establishment” tem dificultar em o adoptar e 

promover. Precisam-se políticas que incentivem e 

enquadrem novos modelos alternativos de formação e 

graduação académica e incentivem a credibilização da 

experiência de trabalho. Um tema relacionado, os 

“sandwich courses” (em que períodos lectivos são 

intercalados com períodos de trabalho enquadrados 

curricularmente) nunca foram entre nós seriamente 

considerados, nem pelas autoridades da Educação, nem 

pelas instituições de ensino superior público. 

 

o Apontar para a necessidade de uma revisão profunda das 

actuais leis da autonomia universitária e do estatuto de 

carreira docente de modo a que se abram novos espaços de 

iniciativa e modelos alternativos mais adaptados às 

necessidades da nova economia será redundante. 
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o Políticas de reforço do papel dos privados na formação em 

TSI, com ênfase para a certificação de cursos. O sector 

privado tem tido um papel importante na criação de oferta 

de mão-de-obra qualificada em TSI, não só através de 

estabelecimentos de ensino superior privado e 

cooperativo, mas também de Escolas Profissionais, 

Escolas Tecnológicas e iniciativas próprias de formação. 

No domínio das TSI essa actividade tem conhecido um 

fenómeno muito importante: a certificação de cursos e de 

profissionais por empresas importantes (Microsoft, Cisco, 

Novell, Adobe,...) ao nível global e que constituem uma 

mais valia muito importante para a empregabilidade do 

formando. Não é de excluir que no futuro isso venha a ser 

mais importante que um “canudo” tradicional. 

 

o Necessidade de uma campanha de promoção da imagem 

que desperte vocações e interesse de alunos do ensino 

secundário pelas careiras tecnológicas em geral, e muito 

especialmente em TSI. Os estabelecimentos de ensino 

superior com cursos TSI precisam de adoptar um 

marketing de recrutamento que motive mais candidatos e 

melhores candidatos. Isso implica um trabalho persistente 

e plurianual de esclarecimento junto do ensino 

secundário. Há aqui lugar papel importante para 

entidades como a Ordem dos Engenheiros, Associação 

Portuguesa de Sistemas de Informação, Netie,... para 

promover uma campanha nacional de fundo 
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complementada e integrada com campanhas locais, em 

especial fora das grandes zonas metropolitanas. 

 

o Para melhor compreender este fenómeno parece muito 

recomendável que sejam promovidos estudos sociológicos 

que permitam compreender melhor o fundo da questão e 

melhor fundamentar eventuais campanhas. Estes 

trabalhos multidisciplinares devem envolver 

departamentos TSI, associações empresariais,.... 

 

o É importante promover junto das mulheres uma 

campanha de motivação para as carreiras TSI. Nada 

parece razoável para justificar actual situação. Os 

empregadores são os primeiros a manifestar a sua 

incompreensão pelo fenómeno. Uma actividade conjunta 

com as entidades oficiais que lidam com questões de 

igualdade pode ser oportuna. 

 

o Cursos vocacionados para a reconversão tecnológicas de 

licenciados em humanísticas e com perfis adequados 

(tipicamente em programas com um a dois anos lectivos): 

precisam-se programas de acção com credenciarão 

académica e profissional. A dimensão e importância do 

problema justifica um programa específico. 

 

o A participação de profissionais experientes no ensino de 

TSI é de um interesse e relevância óbvio. Este não será o 

local para uma vez mais discutir o eterno problema das 

ligações entre a universidade e o mundo profissional e 
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empresarial. Mas a realidade é que não existem 

mecanismos incentivadores para que as empresas 

empenhem recursos humanos (e outros) no apoio ao 

ensino. Recomenda-se que incentivos fiscais possam ser 

atribuídos às empresas que de coloquem recursos 

disponíveis para apoio ao ensino de TSI ao abrigo de 

programas com as instituições de ensino.  

 

o Tal como outros países (Alemanha, USA) já o fazem, 

Portugal deveria ter uma política pró-activa de captação 

de emigração qualificada em TSI, tirando partida da sua 

atractividade geo-política relativamente aos Palops e aos 

países de Leste.  

 

o Na mesma linha do ponto anterior, existe a interessante 

oportunidade de Portugal promover e apoiar a formação 

de quadros técnicos em TSI em Palops de modo a criar aí 

potencial de produção. No decorrer das entrevistas do 

painel (fase A) foi manifesta a abertura e o interesse de 

empresas em promover iniciativas desse tipo, em especial 

em Cabo Verde, que viabilizassem a deslocalização de 

algumas actividades de produção e suporte, inclusive 

numa perspectiva de acção em mercados da América do 

Sul. Acções concertadas de política de cooperação e de 

internacionalização de empresas podem levar a iniciativas 

relevantes, em parcerias do Estado, autoridades locais, 

sector privado e Universidades. 
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7. Políticas para a investigação 
 

De acordo com os princípios expostos em 2.1, devem ser incentivados com 

prioridade projectos que criem conhecimento e experiência nos domínios 

integração de tecnologias e comunicação interorganizacional. 

Há que reconhecer que porventura o principal contributo de projectos de 

investigação de âmbito universitário é o seu contributo formativo de pessoas 

com conhecimento actualizado em domínios de ponto. Opiniões existem que 

sustentam que em Portugal essa é mesmo a forma mais barata de contribuir 

para a formação de especialistas, mais do que contribuir com produtos e 

tecnologias para o mercado – opinião que também partilhamos.  

Mas haverá que balizar o conceito e ter sempre o mercado e as empresas 

como “sinaleiros” do mercado. Nesse sentido o reforço da participação de 

empresas (através de quadros qualificados) na gestão científica e tecnológica 

de unidades de ID&T em TSI deve ser incentivada. O quadro legal actual 

prevê já alguns benefícios (fiscais) para as empresas que se envolvam nesse 

sentido. O conceito deve ser reforçado e o papel empresarial nessa área deve 

ser reforçado por acções de marketing e voluntaristas no âmbito dos 

mecanismos de avaliação das unidades de ID&T. 

Existe um mercado europeu e mundial de ID&T com uma dimensão (em 

dinheiro) muito grande. Mais do que propor e financiar projectos nacionais de 

ID&T em TSI, as políticas devem antes incentivar unidades portuguesas a 

concorrer nesses grandes projectos.  

A experiência portuguesa com os (cada vez mais exigentes) projectos da 

EU em TSI tem sido positiva e mostra alguma capacidade. Falta-nos no 

entanto (tal como já referido para o mundo empresarial) capacidade de 

marketing e venda da capacidade existente de ID&T. As unidades do SCT 

(sistema cientifico e tecnológico nacional) tem que apreender a realidade da 

“supply chain” de ID&T internacional (que existe, tal como noutros sectores 
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de negócios!) e saber ganhar subcontratos de grandes projectos de ID&T. Essa 

parece-nos ser uma das formas mais prometedoras de internacionalização de 

ID&T nacional em TSI e de criar mecanismos de contacto e participação nos 

grandes projectos (públicos, semi-públicos ou privados) de ID&T global. 

Uma das áreas onde esta parece ser mesmo uma das únicas formas 

razoáveis e competitivas de intervir será a investigação e desenvolvimento de 

tecnologias TSI no âmbito militar. Na geoestratégia actual não parecem de 

qualquer relevância projectos nacionais de envergadura nesta área. Mas já se 

reconhece como importante, quer sob o ponto de vista estratégico nacional, 

quer sob o ponto de vista de endogeneização de conhecimento e tecnologias 

avançadas em TSI, que unidades do SCT participem activamente nos grandes 

projectos europeus e Nato de tecnologia militar. 

Também de acordo com as recomendações formuladas em 2.1, deverão ser 

incentivados projectos relativos ao tratamento digital da língua portuguesa e 

sua divulgação. Uma recomendação especial para os projectos de uso de TSI 

no apoio a deficientes – o problema dos sintetizadores de língua portuguesa 

nos sistemas de apoio a invisuais deve merecer uma atenção especial. 

 

 

8. Políticas de desenvolvimento regional 
 

Na medida em que uma boa parte das actividades de produção TSI se 

podem hoje em dia considerar independentes da localização e da distância, as 

TSI abrem novos horizontes para o desenvolvimento de regiões mais 

desfavorecidas ou isoladas. E por mais do que uma via: 

o por um lado as facilidades da Sociedade da Informação 

permitirão reduzir as assimetrias de acesso às facilidades 

da administração pública e formas inovadoras e baratas 

de comunicação multimédia com o resto da aldeia global 
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o por outro lado a instalação de unidades de negócios (em 

especial produção e serviços à distancia) de empresas TSI 

pode ser uma via atraente de reforço do seu tecido 

empresarial, desde que exista mão de obra disponível, 

qualificada e que as infra-estruturas de comunicação 

sejam boas (o que felizmente começa a acontecer entre 

nós) 

Zonas como o Alentejo, Trás-os-Montes ou a Beira Interior poderão tirar 

um partido importante desta oportunidade – a oportunidade de entrar numa 

nova fase da “industrialização” que é independente de recursos naturais, da 

existência de mercados locais significativos, de grandes volumes “a priori” de 

investimento em capital fixo e até mesmo de certas facilidades de 

acessibilidades físicas. 

 Mas são para isso fundamentais estruturas locais de ensino secundário, 

profissional e superior que criem a qualificação de mão-de-obra e que viabilize 

a implementação de tais empresas. Essas são sementes indispensáveis para 

que progressivamente sejam criados “clusters” regionais. O papel de 

estabelecimentos de ensino como a U. Minho, ou a U. Évora, ou o I. 

Politécnico de Bragança para o desenvolvimento regional começam hoje a ser 

bem reconhecidos. O chamado “cluster de high tech” do Minho (Braga,...) tem 

a sua origem e desenvolvimento indissociavelmente ligado ao protagonismo 

da U. Minho no ensino superior de TSI em Portugal – e foi objecto de especial 

atenção como um dos subpaineis da fase A deste projecto. 

Claro que é preciso algo mais, para além das já referidas facilidades de 

acesso por infra-estruturas de telecomunicações modernas e baratas: uma boa 

qualidade de vida ambiental, que seja atraente para o estilo próprio de 

profissionais do sector TSI. Vinte e cinco anos de poder autárquico 

revolucionaram a qualidade de vida das zonas mais desfavorecidas de 

Portugal e podem-se encontrar hoje zonas e cidades de “província” que 
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reúnem as condições mínimas para atrair empresas que catalisem a formação 

de clusters locais de TSI. Um exemplo típico, mas não único, será o pólo 

Bragança/ Macedo de Cavaleiros /Mirandela. 

Essas zonas debatem-se em geral com um problema adicional: as suas 

potencialidades são desconhecidas do tecido empresarial português, e mesmo 

das próprias autoridades. Algumas empresas começam a despertar para a 

oportunidade. A criação de um call center da PT em Beja é um bom exemplo.  

Tudo isto sugere algumas propostas de políticas: 

o incentivos regionalizados fortes para a deslocalização de serviços de 

empresas TSI (sendo certo que os mecanismos actuais de incentivos 

parecem inadequados às realidades da nova economia, como já 

referido em capítulo anterior), que criem uma procura de serviços 

locais integrados na sua cadeia de valor 

o programas regionais de marketing nacional e internacional dessas 

zonas como destinos importantes de localização de empresas TSI, em 

colaboração com entidades nacionais (como o ICEP) 

o associados a programas locais de incentivo ao empreendedorismo que 

ajudem ao lançamento de empresas que progressivamente dêem 

forma a clusters locais de TSI. 

o apoios ao associativismo empresarial no âmbito dos clusters locais em 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento de clusters de empresas TSI constitui um dos grandes 

desafios e oportunidades do desenvolvimento regional nos próximos anos. 

Para que seja sustentável parece indispensável que seja promovida 

principalmente pelo lado da procura – logo o que deve ser incentivado em 

primeiro lugar é a deslocalização de actividades de procura. 

As TSI oferecem um grande potencial para o reforço económico e social 

das regiões, fortalecendo a sua competitividade e potencial de atracção, 

contribuindo para que as regiões retenham uma maior parcela do valor 
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acrescentado e atraiam e desenvolvam novas actividades de maior valor 

acrescentado. Permitem reduzir as barreiras criadas por localizações 

distantes dos grandes centros urbanos e atrair investimento (não agrícola) 

para zonas rurais ou áreas dependentes da pesca. Permitem a criação de 

novas formas de emprego qualificado, contribuindo para a inovação em PMEs 

locais, para a sua capacidade de resposta rápida e flexível e tornando soluções 

como o teletrabalho em horário flexível atraentes. 

 

 

9. Administração pública e “e-governo” 
 

A internet não é apenas um local de compras, mas é também, e acima de 

tudo, um espaço em que os estudantes aprendem, as pessoas procuram 

emprego, se criam comunidades, as pessoas comunicam entre si e com as 

instituições, se procuram informações para o dia a dia e se podem mesmo 

realizar actos públicos que de outra forma exigiriam intervenções pessoais e 

deslocações.  

O recurso à internet para facilitar e reestruturar o “front-end” da 

administração pública é um dos grandes desafios da próxima década e 

marcará um dos vectores mais importantes do desenvolvimento do sector das 

TSI em Portugal. Levantará também desafios políticos e organizacionais de 

grande dimensão. 

Um novo modelo de adjudicação e contratação de prestação de serviços 

públicos será necessário, baseado em parcerias entre o sector privado e 

público. O modelo das “portagens virtuais” generalizar-se-á aplicado a 

serviços digitais na net. Novos operadores especializados deverão surgir.  

A política de compras do Estado deverá incentivar a iniciativa privada – 

mas precisa de encontrar formas diferentes de ela própria se organizar e 

passar a tirar partido das enormes economias de escala derivadas da 
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dimensão do espaço público. Portais B2B da administração pública reflectem 

uma oportunidade única de reduzir custos e tornar as compras mais 

transparentes e competitivas. A tecnologia está disponível: é apenas aplicá-la. 

Mas será necessária uma nova metodologia de orçamento de Estado, mais 

horizontal e menos vertical, que torne a contratação de grandes projectos de e-

governo possível e mais fácil. 

A oferta de serviços públicos online reduzirá os custos dos processos e 

facilitará a vida (conveniência) dos cidadãos com facilidades de acesso e 

literacia suficiente para o uso da net. Nesse sentido a política deverá ser no 

sentido de tornar a net como o canal primário de ligação da administração 

pública com o cidadão e contribuinte. Será uma “one stop round the clock 
center or shop for government business dealings” que torne a complexidade 

organizacional da administração pública invisível ao cidadão comum através 

de pontos centrais de entrada (portais). 

 

No entanto isso não eliminará a necessidade de serviços off-line, embora 

vai permitir reduzir o seu volume e organiza-los de forma mais conveniente. 

Os benefícios do uso do canal on line deverão mesmo permitir melhorar a 

eficiência do canal off-line. 

Os canais on line  e off line de comunicação da administração pública com 

o cidadão terão que ser obrigatoriamente coordenadas com a existência de 

uma intranet da administração pública que partilhe dados de forma vertical e 

horizontal. Este é no entanto o desafio mais difícil, conhecidas que são as 

dificuldades de cooperação interdepartamental na máquina (dir-se-ia 

infernal) da administração pública. 

A adopção de tecnologias e-business pela administração pública 

constituirá um importante incentivo para o mercado e sector de empresas 

TSI, sendo de esperar um efeito catalisador – desde que a sua procura seja 

externa e transparente.  
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Nesta fase não será o desenvolvimento de soluções estruturais que 

condicionará o processo: a tecnologia e-business existente (ERP, CRM, gestão 

da cadeia de abastecimentos, sistemas de pagamentos e segurança, data 

mining,...) precisa apenas de ser aplicada no contexto dos processos da 

administração pública. O standards abertos da net permitem-no. As soluções 

escolhidas devem continuar a privilegiar standards abertos. 

Ao Estado caberá definir standards mínimos que compatibilizem as infra-

estruturas, o processo de preenchimento de formulários, os protocolos de 

pagamentos, os métodos de segurança e as regras de defesa da privacidade, 

uma interface consistente e comum e mesmo algumas metodologias comuns 

de implementação. 

As quatro grandes etapes do processo de instalação da e-governo podem 

ser resumidos nos pontos seguintes: 

o -estabelecer uma intranet governamental segura e bases 

de dados centrais de carácter horizontal e 

interdepartamental, em ligação com as agencias publicas, 

a administração local e regional. 

o -Oferta de serviços via web: um portal “one-stop” sempre 

aberto e disponível, primeiro “one-way” e depois 

interactivo 

o -Criação de um e-mercado público B2B 

o -Mecanismos de democracia degital e novos métodos de 

consulta aos cidadãos. 

 

Tudo isto precisa de visão e liderança (e-liders da administração pública). 

Recomenda-se: 

 

 -KISS (“keep it simple, stupid!) 

 -Usar protocolos bem estabelecidos 
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 -Minimizar a personalização 

 -Maximizar as portas de acesso (PCs, WAP, 

UMST, TVD, ...) 

 -Dar a cada cidadão uma assinatura digital 

 -Definir standards de privacidade e controlo que 

criem confiança no sistema 

 -Criar incentivos ao uso da web como canal 

preferido de acesso do cidadão à administração 

pública 

 -Promover a literacia digital generalizada 

 -Mas respeitar os direitos dos menos conhecedores 

e recriar para eles canais próprios off line 

 

Mas não é só no negócio da administração pública pura que as 

oportunidades são imensas. Tome-se o caso da educação. Ignoremos de 

momento as (grandes) oportunidades de e-learning. Recorde-se o que pode 

significar o acesso imediato dos pais e encarregados de educação aos horários, 

sumários, exercícios, faltas, notícias, etc da escola dos seus filhos. A 

possibilidade de comunicar com o coordenador da turma, os professores, a 

direcção da escola. A possibilidade de tratar das inscrições, de pedir (e 

receber) certidões, etc. sem sair de casa ou ter de se deslocar à escola. A 

possibilidade de controlar as despesas e o crédito dos seus filhos nas lojas 

(virtuais ou reais) da escola. 

O Estado tem definido (bons) planos e intenções para a dita Sociedade da 

Informação, no sentido de generalizar formas de e-governo. A esperada alta 

rotação do pessoal da administração pública na próxima década constitui uma 

oportunidade excepcional para se reformar a administração pública. 

As políticas comunitárias para a adopção de e-governo são claras (e 

reflectem uma importante contribuição da Presidência portuguesa através da 
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recente declaração de Lisboa). As metas nacionais e comunitárias estão 

definidas. 

Fazem-se votos para que se cumpram e realizem. O desafio é enorme, 

mas o retorno será excepcional. Pelo caminho espera-se que se tenha 

reforçado o sector nacional das TSI. Este, por sua vez, parece capaz e 

disponível para o desafio. 
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Sistemas de Informação 
 

Seminário Final 
 

Coordenação: Eduardo Beira e Altamiro Machado 
Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho 

 
Co-coordenação: Domingos Oliveira 

Cap Gemini Portugal 
 
 

3 e 4 de Julho de 2000, Ordem dos Engenheiros, Lisboa 

 
 

Equipe de projecto: 
Anabela Sarmento 

António Miguel 

Delfina Sá Soares 

Filipe Sá Soares 

João Nuno Oliveira 

Jorge Coelho 

José Carlos Nascimento  

 

Departamento de Sistemas de Informação 

Universidade do Minho 

 

»«wp 8 (2000) 

47



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

Sistemas de Informação 
 

Conferencia Nacional 
 

Coordenação: Eduardo Beira e Altamiro Machado 
Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho 

 
Co-coordenação: Domingos Oliveira 

Cap Gemini Portugal 
 
 

27 e 28 de Setembro de 2000, Lispolis, Lisboa 

 
 

Equipe de projecto: 
Anabela Sarmento 

António Miguel 

Delfina Sá Soares 

Filipe Sá Soares 

João Nuno Oliveira 

Jorge Coelho 

José Carlos Nascimento 

 

Departamento de Sistemas de Informação 

Universidade do Minho 
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